SOLACIUM EN PRIVACY
De bescherming van uw privacy is belangrijk. Deze privacyverklaring beschrijft op welke wijze
we de gegevens die op u betrekking hebben (hierna te noemen: “persoonsgegevens”) verzamelen,
opslaan, verwerken, gebruiken en beschermen.
Solacium is verantwoordelijk voor de verwerking uw persoonsgegevens waarover wij beschikken
in het verband met onze dienstverlening.
DOELEINDE VAN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Ten behoeve van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
Nadat er is afgesproken dat ik als ritueelbegeleider het afscheid ga begeleiden van uw familielid
ontvang en verwerk ik het volgende:
Naam, adres en geboorte en overlijdensdatum van de overledene.
Naam, adres, telefoonnummer en mailadres van de opdrachtgever
Deze gegevens worden door mij gebruikt om met elkaar te communiceren tijdens de dagen
tussen het overlijden en de uitvaart.
In mijn digitale bestand bewaar ik in een map met de familienaam van de overledene met alle
gegevens. Hierin is de digitale rouwkaart net als de afscheidsdienst ook opgeslagen. Mijn
computer is afgesloten met een wachtwoord. Op een externe harde schijf wordt een kopie van
mijn computer bewaard.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN OF KLACHTEN.
U heeft het recht om de gegevens die ik over u verzameld heb in te zien, te wijzigen, te
verplaatsen dan wel deze gegevens te laten verwijderen. U kunt daartoe rechtstreeks contact met
mij opnemen per e-mail.
Natuurlijk help ik u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te
dienen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
CONTACT
Mocht u, na het lezen van de privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt
u contact met mij opnemen via onderstaande contactgegevens.
Solacium, ritueelbegeleider bij afscheid
Anja Broess- van de Kamp
Secr. Van Rooijstraat 1004
5261 EP Vught
anja.broess@solacium.nl
06-129 777 03

